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COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Națională a Lecturii – 15 februarie 

 

În data de 15 februarie, România sărbătorește Ziua Națională a Lecturii, prilej cu care 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea se alătură inițiativei care are ca scop promovarea și 

încurajarea lecturii ca obicei cotidian.   

Unitățile de învățământ din județul Tulcea continuă implementarea programului național 

“Citește-mi 100 de povești!” pentru a încuraja lectura în școli, grădinițe, familie și a asigura accesul 

la carte de calitate pentru toți copiii, promovarea apetitul pentru cunoaștere și obiceiul de a citi în 

fiecare zi. Programul inițiat de Asociația OvidiuRo este implementat în parteneriat cu Ministerul 

Educației și Ministerul Culturii. 

În acest context se organizează, în școlile și grădinițele din județ și municipiu, ateliere de 

lectură la care sunt fi invitați să citească preșcolarilor și elevilor reprezentanți ai Inspectoratului 

Școlar Județean Tulcea și ai comunității locale. 

Preasfințitul Părinte VISARION, Episcopul Tulcei, a împărtășit un cuvânt de învățătură 

preșcolarilor de la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Tulcea, transmițându-le celor mici 

dragostea și respectul față de carte și educație. 

D-nul Alexandru Dan MUNTEANU, Prefectul Județului Tulcea a fost prezent la Școala 

Gimnazială Dorobanțu, patronând activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii. D-

na Corina-Geanina TERCI, Subprefect al Județului Tulcea a fost invitatul de onoare al atelierului 

de lectură desfășurat la  Grădinița cu program prelungit nr. 18 Tulcea. D-nul Timur MEMET, 

Subprefect al Județului Tulcea, a vizitat atelierul de lectură al Grădiniței cu program prelungit nr. 

17 Tulcea unde a intrat în lumea poveștilor citind alături de micuți. Tot din partea instituției 

prefecturii, d-na Anica MADAR a participat la Atelierul de lectură al Grădiniței cu program 

prelungit „Sf. Nichita Romanul” Tulcea, inspirând și motivând copiii pentru a-și face din carte un 

prieten drag.  

D-nul George ȘINGHI, Viceprimar al Municipiului Tulcea, a citit povești copiilor la 

Atelierul de lectură al Grădiniței cu program prelungit nr. 3 Tulcea.  

La Grădinița ,,Dumbrava Minunată” Tulcea a fost prezent d-nul Mihai HULENI, 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea unde prin lecturarea poveștii s-a creat o atmosferă 

de basm. 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat la atelierele de lectură prin d-na 

Viorica PAVEL, Inspector Școlar General care a onorat invitația Liceului de Arte „George 

Georgescu” Tulcea, d-na Mioara RANCIU, Inspector Școlar General Adjunct a participat la 

atelierul Școlii Gimnaziale „Constantin Găvenea” Tulcea iar d-nul Constantin COCA, Inspector 

Școlar General Adjunct promovează lectura la Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea. 

Totodată, la ateliere au participat inspectorii școli pentru învățământul preșcolar și primar, d-nele 

Daniela Delia PORFIRIU și Virginia PANAIT la invitația Grădiniței cu program normal Mihail 

Kogălniceanu și a Școlii Gimnaziale „Ioan Nenițescu” Tulcea. 

Activitățile de promovare a lecturii organizate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea au 

fost deosebit de apreciate de beneficiarii direcți și indirecți ai educației, au avut un mare impact 

emoțional, au deschis minți, au inspirat creativitatea și imaginația celor ce s-au bucurat de ele!  

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea mulțumește tuturor personalităților care au susținut 

dezideratul nobil de a deschide cartea alături de copii și vine în întâmpinarea tuturor copiilor 

tulceni prin organizarea unor viitoare astfel de activități! 

„O copilărie fără cărți? Asta nu e copilărie. E ca și cum nu ești lăsat să intri într-un loc 

fermecat unde poți găsi cea mai rară bucurie.”- Astrid Lindgren. 
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